
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

1 35,000.00        35,000.00        เฉพาะเจาะจง จ.1/2564

๑๒ ต.ค. ๖๓

                              35,000.00                              35,000.00

2 36,400.00        36,380.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จ ำกัด (มหำชน) บริษัท โคเน่ จ ำกัด (มหำชน) จ.2/2564

36,380.00                              36,380.00                             ๑๒ ต.ค. ๖๓

3 310,000.00      306,020.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอร์ไอเดีย อินโนเวช่ัน จ ำกัด สญ.จ.1/2564

306,020.00                            ๑๒ ต.ค. ๖๓

306,020.00                          

4 30,000.00        28,890.00        เฉพาะเจาะจง จ.3/2564

๑๔ ต.ค. ๖๓

28,890.00                              28,890.00                             

5 177,500.00      163,075.00      เฉพาะเจาะจง ร้ำนทวีพำณิชย์ ร้ำนทวีพำณิชย์ ซ.1/2564

                            158,182.75                           158,182.75 ๑๔ ต.ค. ๖๓

จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์ ส านักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้า เขต ๒ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์ ส านักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้า เขต 3 ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างผลิตส่ือองค์ความรู้และส่ือ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการบริหาร
จัดการร้านค้าปลีก ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บริษัท คัลเลอร์ไอเดีย อินโนเวช่ัน 
จ ำกัด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

จ้างก าจัดปลวก มด แมลงสาบและ
หนู ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 
เขต 2 และ เขต 3 ประจ าปี
งบประมาณ 2564

บริษัท โปร-ทีม ซัพพลำย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกัด

บริษัท โปร-ทีม ซัพพลำย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกัด

ซ้ือหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 
ประจ าปีงบประมาณ 2564



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

6 490,000.00      480,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ณิลำวรรณ จ ำกัด บริษัท ณิลำวรรณ จ ำกัด สญ.จ.2/2564

                            480,000.00                           480,000.00 ๑๔ ต.ค. ๖๓

7 415,000.00      414,946.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอทีฟ พลำซ่ำ จ ำกัด บริษัท ครีเอทีฟ พลำซ่ำ จ ำกัด สญ.จ.3/2564

                            414,946.00                           414,946.00 ๑๔ ต.ค. ๖๓

8 142,142.00      142,142.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด สญ.จบ.1/2564

                            141,600.00                           141,600.00 ๑๔ ต.ค. ๖๓

9 145,000.00      145,000.00      เฉพาะเจาะจง สญ.จบ.2/2564

๑๔ ต.ค. ๖๓

145,000.00                            145,000.00                          

10 3,868,570.00   3,868,570.00   เฉพาะเจาะจง สญ.จบ.3/2564

๑๔ ต.ค. ๖๓

3,868,570.00                          3,868,570.00                        

จ้างบ ารุงรักษาห้อง Data Center 
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง (ระยะเวลา
ต้ังแต่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)

บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ำกัด 
(มหำชน)

บริษัท ไทยเทคโนโลย่ีและคอมพิวเตอร์
 จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างบ ารุงรักษาระบบงานการ
ให้บริการ ปีงบประมาณ 2564 
(ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 
1 ธันวาคม 2563)

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างกิจกรรมจัดงานแฟรนไชส์สร้าง
อาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์
สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ OTOP 
Select

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
Image Processing (ระยะเวลาต้ังแต่
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓)

บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ำกัด 
(มหำชน)

บริษัท ไทยเทคโนโลย่ีและ
คอมพิวเตอร์ จ ำกัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

11 142,500.00      142,500.00      เฉพาะเจาะจง สญ.จบ.4/2564

๑๔ ต.ค. ๖๓

142,500.00                            142,500.00                          

12 2,450,000.00   2,450,000.00   เฉพาะเจาะจง

2,450,000.00                          2,450,000.00                        ๑๔ ต.ค. ๖๓

13 2,012,380.00   2,012,376.00   เฉพาะเจาะจง  บริษัท เจ เอ เรียลต้ี จ ำกัด  บริษัท เจ เอ เรียลต้ี จ ำกัด สญ.ช.1/2564

                          1,970,232.00                         1,970,232.00 ๑๔ ต.ค. ๖๓

14 89,880.00        89,880.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ำกัด บริษัท แอมบรอส เทคโนโลยี จ ำกัด จ.4/2564

                              89,880.00                              89,880.00 ๑๕ ต.ค. ๖๓

15 1,450,000.00   1,450,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) สญ.จบ.5/2564

                          1,445,000.00 ๑๕ ต.ค. ๖๓

                        1,445,000.00

บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ำกัด 
(มหำชน)

เช่าพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือเป็นท่ีท าการ
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จ้างบ ารุงรักษาระบบให้บริการรับงบ
การเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD 
e-Filing) (ระยะเวลาต้ังแต่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑ ธันวาคม 
๒๕๖๓)

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง  
(ระยะเวลาต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ -
 ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ )

สญ.ช.เคร่ืองถ่ายเอกสาร
1/2564

บริษัท เอส.ดี.พี.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 
จ ำกัด

บริษัท เอส.ดี.พี.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
 จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 
๒ รายการ รวม ๕๔ เคร่ือง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔

จ้างบ ารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด 
(cctv) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด 
(มหำชน)

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ำกัด 
(มหำชน)



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

16 68,000.00        68,000.00        เฉพาะเจาะจง สญ.จรปภ.1/2564

๑๕ ต.ค. ๖๓

68,000.00                              68,000.00                             

17 101,556.00      101,556.00      เฉพาะเจาะจง สญ.จทส.1/2564

๑๕ ต.ค. ๖๓

101,556.00                            101,556.00                          

18 452,000.00      451,540.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด สญ.ซ.1/2564

                            451,540.00                           451,540.00 ๑๖ ต.ค. ๖๓

19 864,000.00      864,000.00      เฉพาะเจาะจง นำงเช่ือม ฤทธ์ิงำม นำงเช่ือม ฤทธ์ิงำม สญ.ช.2/2564

                            864,000.00                           864,000.00 ๑๖ ต.ค. ๖๓

20 ซ้ือน้ าด่ืม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 200,000.00      199,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ซี พี น้ ำด่ืม จ ำกัด บริษัท ไอ ซี พี น้ ำด่ืม จ ำกัด สญ.ซ.2/2564

                            199,500.00                           199,500.00 ๑๙ ต.ค. ๖๓

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
อาคารท่ีท าการส านักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้า เขต ๒ และ ๓ รวม ๒ 
แห่ง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
(ระยะเวลา ๑ เดือน)

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 
2 รายการ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เช่าพ้ืนท่ีโกดังส าหรับเก็บเอกสารของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปีงบประมาณ
 ๒๕๖๔

จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคาร
ท่ีท าการส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
 เขต ๑ - ๖ รวม ๖ แห่ง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ (ระยะเวลา 
๑ เดือน)

บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ แอนด์ 
เซอร์วิสเซส จ ำกัด

บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท์ แอนด์ 
เซอร์วิสเซส จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บริษัท รักษำควำมปลอดภัยกรุงสยำม
กฎหมำยเเละธุรกิจ จ ำกัด

บริษัท รักษำควำมปลอดภัยกรุงสยำม
กฎหมำยเเละธุรกิจ จ ำกัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

21 1,657,500.00   1,657,500.00   e-bidding สญ.จบ.6/2564

๒๑ ต.ค. ๖๓

                          1,590,000.00                         1,397,000.00

                          1,397,000.00

1,522,800.00                          

22 1,257,858.00   1,257,858.00   e-bidding 1. บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จ ำกัด สญ.จบ.7/2564

                          1,256,000.00                         1,256,000.00 ๒๑ ต.ค. ๖๓

1,257,858.00                          

23 1,655,000.00   1,655,000.00   e-bidding สญ.จบ.8/2564

๒๑ ต.ค. ๖๓

                            963,000.00                           963,000.00

984,400.00                            

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1. บริษัท แอ็ดวานซ์ โนว์เลจ 
เทคโนโลยี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ 2. บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ากัด 

(มหาชน)

 3. บริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท โอเพ่น เทคโนโลย่ี จ ำกัด 
(มหำชน)

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บริษัท ไซท์ เพรพพำเรช่ัน แมเนจ
เมนท์ จ ำกัด

จ้างบ ารุงรักษาห้อง Data Center 
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง (ระยะเวลา
ต้ังแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔)

1. บริษัท ไซท์ เพรพพาเรช่ัน แมเนจ
เมนท์ จ ากัด

 2. บริษัท ซีเอสพีเอ็ม ( ประเทศไทย )
 จ ากัด

จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง 
(ระยะเวลาต้ังแต่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔)

จ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
Image Processing

 2. บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ากัด 
(มหาชน)



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

24 2,545,650.00   2,545,646.40   เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด สญ.ช.3/2564

                          2,545,646.40                         2,545,646.40 ๒๑ ต.ค. ๖๓

25 2,656,590.00   2,656,589.04   เฉพาะเจาะจง สญ.ช.4/2564

๒๑ ต.ค. ๖๓

2,656,589.04                          2,656,589.04                        

26 2,425,200.00   2,425,200.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ธัญวิลล์ จ ำกัด บริษัท ธัญวิลล์ จ ำกัด สญ.ช.5/2564

                          2,322,000.00                         2,322,000.00 ๒๘ ต.ค. ๖๓

27 180,000.00      179,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ภทร ครีเอช่ัน จ ำกัด บริษัท ภทร ครีเอช่ัน จ ำกัด สญ.จ.4/2564

                            179,000.00                           179,000.00 ๒๙ ต.ค. ๖๓

28 96,300.00        95,230.00        เฉพาะเจาะจง จ.5/2564

๓๐ ต.ค. ๖๓

                              95,230.00                              95,230.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างด าเนินกิจกรรมการแสดงสินค้า 
Food Truck Mart

เช่าพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือเป็นท่ีท าการ
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

บริษัท อำมีโก้อินเเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป
 จ ำกัด

เช่าพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือเป็นท่ีท าการ
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

จ้างท ารายงานข้อมูลการจดทะเบียน
นิติบุคคลประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวช่ัน 
จ ำกัด

บริษัท คัลเลอร์ ไอเดีย อินโนเวช่ัน 
จ ำกัด

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เช่าพ้ืนท่ีอาคารเพ่ือเป็นท่ีท าการ
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต ๖ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

บริษัท อำมีโก้อินเเตอร์เนช่ันแนล กรุ๊ป 
จ ำกัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

29 802,000.00      801,700.00      e-bidding สญ.จรปภ.2/2564

๓๐ ต.ค. ๖๓

                            748,000.00

718,911.60                          

718,911.60                            

780,000.00                            

799,920.00                            

863,952.00                            

                            763,200.00

                            720,000.00

มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วนเสนอราคา

เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

 3. บริษัทรักษาความปลอดภัย ที.เอส.
จี อินเตอร์การ์ด จ ากัด

 4. บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทย
เลิศทรัพย์ จ ากัด

 5. บริษัท รักษาความปลอดภัย
จิณณพัด จ ากัด

 6. บริษัท รักษาความปลอดภัย 
มิสเตอร์กัน จ ากัด

 7.  บริษัท รักษาความปลอดภัย 
พรหมภัสสร ๙ ๙ จ ากัด

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
อาคารท่ีท าการส านักงานพัฒนา
ธุรกิจการค้า เขต ๒ และ ๓ รวม ๒ 
แห่ง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

1. บริษัท รักษาความปลอดภัยกรุง
สยามกฎหมายเเละธุรกิจ จ ากัด

 2. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.
พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส 
จ ากัด

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย เอส.พี.
วำย.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส 
จ ำกัด



เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

วันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
 ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 รายช่ือผู้เสนอราคา/
ราคาท่ีเสนอ (บาท)

 ผู้ได้รับการคัดเลือก/
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง (บาท)

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ
หรือจ้าง

                            791,560.00

                            779,680.00

787,800.00                            

9. บริษัท รักษาความปลอดภัย พุทธ

รักษ์โภคทรัพย์ (2011) จ ากัด

 10. บริษัท รักษาความปลอดภัย 
เอสพี นอร์ทเทิร์น จ ากัด

 8. บริษัทรักษาความปลอดภัย 
แทนคุณ จ ากัด


